
Calidris ferruginea 
(Pont., 1763)

Biegus krzywodzioby 
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek regularnie przelotny, pojawiajàcy si´ w ca∏ym
kraju, niezbyt licznie, g∏ównie jesienià. 

Opis gatunku

Biegus krzywodzioby jest Êredniej wielkoÊci biegusem,
mniej wi´cej wielkoÊci szpaka, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a
18–23 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 38–41 cm, masa ptaków
w´drujàcych jesienià przez polskie wybrze˝e 40–80 g. Po-
siada smuk∏à sylwetk´, stosunkowo d∏ugi, lekko, ale wy-
raênie zagi´ty w dó∏, czarny dziób oraz czarne nogi. Sami-
ce sà nieco wi´ksze od samców. W szacie godowej g∏owa,
szyja i wi´kszoÊç spodniej cz´Êci tu∏owia jest koloru rdza-
wokasztanowego, pióra grzbietu, prócz koloru rdzawego,
majà domieszk´ koloru czarnego i szarego. Bia∏e pokrywy
podogonowe posiadajà czarne plamki. Samice sà ubar-
wione z regu∏y mniej jaskrawo od samców, wÊród rdza-
wych piór majà wi´kszà domieszk´ piór bia∏ych. Poza tym
samice majà d∏u˝szy dziób (38–44 mm) od samców
(32–39 mm). W szacie spoczynkowej ptaki sà z wierzchu
jednolicie szare, od spodu bia∏awe z szarym nalotem i sza-
rym strychowaniem w górnej cz´Êci piersi; pióra wierzchu
cia∏a majà bia∏awe obwódki. Ptaki m∏ode sà szarobrunat-
ne, a pióra wierzchu cia∏a majà doÊç szerokie p∏owe ob-
wódki. W szacie zimowej m∏ode sà bardzo podobne do
doros∏ych. W locie widoczny jest jasny pas wzd∏u˝ skrzyde∏
i bia∏y kuper. G∏os tego gatunku jest czysty i mi´kki, a wy-
dawane dêwi´ki sà podobne do „djirrp”, „diuritit”, „dirit”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Sylwetka biegusa krzywodziobego jest podobna do biegu-
sa zmiennego Calidris alpina (A149), jednak˝e w szacie
godowej gatunki odró˝nia ubarwienie spodu cia∏a (rude
u biegusa krzywodziobego i czarna plama na brzuchu
u biegusa zmiennego). Dziób biegusa krzywodziobego jest
nieco d∏u˝szy i wyraêniej zagi´ty w dó∏. W szacie zimowej
biegusa krzywodziobego od biegusa zmiennego odró˝nia
w locie przede wszystkim bia∏y kuper (u biegusa zmienne-
go widoczny jest ciemny pas pomi´dzy grzbietem a koƒ-
cem ogona). Od biegusa rdzawego Calidris canutus
(A143), ubarwionego podobnie w szacie godowej, biegu-
sa krzywodziobego odró˝niajà mniejsze rozmiary cia∏a,
l˝ejsza sylwetka, stosunkowo d∏u˝szy dziób oraz bia∏y ku-

per i ciemno zakoƒczony ogon; u biegusa rdzawego ogon
jest szaro zakoƒczony, a na jasnym kuprze wyst´puje ma-
∏o kontrastowe ciemniejsze plamkowanie.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gnieêdzi si´ w tundrze w rozproszeniu. Okres w´drówek
i zim´ sp´dza w stadach. Jest aktywny w dzieƒ, ale w za-
le˝noÊci od zasobnoÊci ˝erowisk, szerokoÊci geograficznej
i warunków pogodowych mo˝e byç aktywny równie˝ nocà.

L´gi
Biologia l´gowa nie jest dok∏adnie znana. Na l´gowiska
w tundrze ptaki przylatujà na poczàtku czerwca, pod ko-
niec okresu topnienia Êniegu. Do l´gów przyst´pujà z re-
gu∏y ptaki po ukoƒczeniu 2. roku ˝ycia. Gniazda zak∏ada-
ne sà w czerwcu, wprost na ziemi, wÊród k´pek tundrowej
roÊlinnoÊci, wyÊcielone porostami, zesz∏orocznymi liÊçmi
i kawa∏kami trawy. W zniesieniu zwykle sà 4 jaja. Okres
wysiadywania trwa 19–23 dni. Samce nie biorà udzia∏u
w wysiadywaniu i ju˝ od koƒca czerwca opuszczajà l´go-
wiska. Jajami i piskl´tami opiekujà si´ wy∏àcznie samice.
M∏ode ptaki stajà si´ lotne po 14–16 dniach od wyklucia.
Wtedy samice opuszczajà swoje potomstwo i l´gowiska.
Wkrótce po nich odlatujà m∏ode. Ptaki z regu∏y nie przy-
wiàzujà si´ do miejsc gniazdowania, choç zdarza si´, ˝e
z roku na rok wracajà wiosnà w to samo miejsce.

W´drówki
Biegusy krzywodziobe sà migrantami dalekodystansowymi
(dystans pomi´dzy l´gowiskami w zachodniej Syberii a zi-
mowiskami w po∏udniowej Afryce wynosi ok. 14 000 km)
i w´drówk´ swojà odbywajà d∏ugimi, wielosetkilometrowy-
mi etapami. Ptaki przylatujàce do Polski jesienià pochodzà
najprawdopodobniej z l´gowisk le˝àcych pomi´dzy Pó∏wy-
spem Jama∏ na zachodzie a Pó∏wyspem Tajmyr na wscho-
dzie; przy ujÊciu Wis∏y stwierdzono ptaka, który gniazdowa∏
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w rejonie ujÊcia rzeki Ni˝na Tajmyra (zachodnia cz´Êç Pó∏-
wyspu Tajmyr), ale mo˝na wyobraziç sobie zalatywanie
ptaków z terenów le˝àcych na wschód od Tajmyru. 
W´drówka biegusów krzywodziobych z l´gowisk rozpoczy-
na si´ z regu∏y w lipcu i na polskim wybrze˝u ptaki doro-
s∏e zaczynajà pojawiaç si´ ju˝ w 1. po∏owie lipca; szczyt ich
liczebnoÊci na wybrze˝u przypada na 3. dekad´ lipca
i spotykane sà tu do po∏owy wrzeÊnia. Ptaki m∏ode poja-
wiajà si´ w 1. po∏owie sierpnia i mo˝na je spotkaç do 3.
dekady wrzeÊnia. Z Polski biegusy krzywodziobe w´drujà
dalej przede wszystkim na zachód wzd∏u˝ wybrze˝y Morza
Pó∏nocnego i Atlantyku, docierajàc na zimowiska do Afry-
ki (Centralnej i Po∏udniowej). Niewielka cz´Êç ptaków w´-
druje w poprzek kontynentu do basenu Morza Âródziem-
nego oraz w kierunku Morza Czarnego. Pierzà si´ g∏ównie
w Afryce (na po∏udnie od Mauretanii).
Wiosenna w´drówka z afrykaƒskich zimowisk rozpoczyna
si´ w kwietniu i koƒczy na poczàtku czerwca. Wiosnà wiele
ptaków obecnych jesienià w zachodniej i centralnej Europie
skraca sobie tras´ w´drówki, kierujàc si´ z Afryki bezpo-
Êrednio na pó∏nocny wschód przez rejon Morza Czarnego
(jest to tzw. w´drówka p´tlowa). Wiele ptaków m∏odych po-
zostaje w okolicy zimowisk do nast´pnego roku. Wiosnà
w Polsce biegus krzywodzioby pojawia si´ rzadko.

Zimowanie
Na podstawie obràczkowania wiadomo, ˝e ptaki w´drujàce
jesienià przez Polsk´ zimujà w basenie Morza Âródziemne-
go (Hiszpania) i wzd∏u˝ wybrze˝y Afryki Zachodniej, a˝ po
po∏udniowy kraniec kontynentu (Maroko, Mauretania, Afry-
ka Po∏udniowa). Byç mo˝e cz´Êç ich zimuje równie˝ w base-
nie Morza Âródziemnego. Biegusy krzywodziobe na zimowi-
ska przybywajà od sierpnia do paêdziernika, a opuszczajà je
w kwietniu–maju. Wi´kszoÊç m∏odych ptaków nie w´druje
wiosnà na pó∏noc, pozostajàc na terenach zimowisk.

Pokarm
W diecie, podobnej do diety biegusa zmiennego, przewa˝a
pokarm zwierz´cy. Niewiele wiadomo na temat pokarmu na
l´gowiskach: prawdopodobnie sà to g∏ównie owady, szcze-
gólnie larwy i doros∏e muchówki oraz drobne chrzàszcze.
W pokarmie mogà równie˝ wystàpiç nasiona roÊlin i inne ich
cz´Êci. W diecie ptaków spotykanych na wybrze˝ach Morza
Pó∏nocnego znaleziono g∏ównie wieloszczety i drobne mi´cza-
ki. Na zimowiskach biegusy zjadajà ró˝ne drobne bezkr´-
gowce. Biegus krzywodzioby ˝eruje w podobny sposób jak
biegus zmienny, szybko przemierzajàc powierzchnie ˝erowi-
skowe i wykonujàc cz´ste „dziobiàce” ruchy g∏owà.

Wyst´powanie

Siedlisko
W okresie l´gowym wyst´puje w tundrach pó∏nocnej Sybe-
rii, pokrytej krótkà, k´pkowà roÊlinnoÊcià (jest to tzw. tun-
dra arktyczna, tundra mszysto-porostowa oraz pó∏nocny

skraj pasa tundry krzewinkowej). Gniazdo zak∏ada na
otwartej przestrzeni, ch´tnie w pobli˝u ma∏ych zbiorników
wodnych. W okresie pozal´gowym biegusy krzywodziobe
wyst´pujà na nadmorskich terenach p∏ywowych, ujÊciach
rzek i nad Êródlàdowymi zbiornikami wodnymi, cz´sto ra-
zem z innymi gatunkami biegusów.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1210 Kidzina na brzegu morskim
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Namorskie wydmy bia∏e
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek monotypowy (nie wyró˝nia si´ podgatunków).
Gnieêdzi si´ wzd∏u˝ wybrze˝y pó∏nocnej Syberii – od pó∏-
wyspu Jama∏ na zachodzie, po wschodni kraniec konty-
nentu azjatyckiego. Jesienià wyst´puje w ca∏ej Europie, zi-
muje nad Morzem Âródziemnym, w pó∏nocno-zachodniej,
Êrodkowej, wschodniej i po∏udniowej cz´Êci Afryki, na wy-
brze˝ach Oceanu Indyjskiego, a˝ po australijskie i nowo-
zelandzkie wybrze˝a Pacyfiku.

Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià wyst´puje w ca∏ym kraju, ale nigdzie nie wyst´-
puje w du˝ych skupiskach. Wi´ksze stada, liczàce powy-
˝ej 50 os., spotykane sà zarówno na wybrze˝u, jak
i w g∏´bi kraju.
Wiosnà obserwowany jest sporadycznie.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à
(Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: status nie jest okreÊlony
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II 
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek spotykany jest regularnie w okresie w´drówek,
zw∏aszcza jesiennej, na terenie nadmorskich rezerwatów
przyrody nad Zat. Gdaƒskà, np. Ptasi Raj i Mewia ¸acha
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przy ujÊciu Wis∏y oraz Beka przy ujÊciu Redy, jednak˝e nie
mo˝na oceniç, jaka cz´Êç populacji w´drujàcej przez Pol-
sk´ zatrzymuje si´ na terenach chronionych.

Rozwój i stan populacji

Brak jest dok∏adniejszych szacunków liczebnoÊci popu-
lacji w´drujàcej przez Êrodkowà i zachodnià Europ´. Li-
czebnoÊç gatunku podlega z roku na rok silnym waha-
niom ze wzgl´du na bardzo zmienny sukces l´gowy. Li-
czebnoÊç zimujàcych ptaków w zachodniej Afryce oce-
niana jest na oko∏o 740 000 os.; w po∏udniowej Afry-
ce zimuje oko∏o 120 000 ptaków. Zanotowany wzrost
liczebnoÊci zimujàcych ptaków w latach 90. w porówna-
niu z liczeniami wczeÊniejszymi Êwiadczy raczej o zwi´k-
szeniu dok∏adnoÊci liczeƒ ni˝ o faktycznym wzroÊcie
wielkoÊci populacji.
Biegus krzywodzioby spotykany jest regularnie podczas
w´drówek w ca∏ym kraju nad ró˝nymi zbiornikami wodny-
mi, znacznie liczniej jesienià ni˝ wiosnà. Jesienne koncen-
tracje dochodzà do 120 ptaków w okresie w´drówki doro-
s∏ych w lipcu nad Zat. Gdaƒskà. Najwi´ksze skupienia do-
ros∏ych z g∏´bi làdu znane sà ze zbiorników zaporowych
na Âlàsku – na Zb. Nyskim do 50 ptaków w sierpniu i na
Zb. Turawskim 48 os. w lipcu. Podczas przelotu ptaków
m∏odych obserwowano we wrzeÊniu do 150 os. na Pó∏wy-
spie Helskim, a na Êródlàdziu zanotowano do 100 os. we
wrzeÊniu na Stawach Przygodzickich w dolinie Baryczy,
221 ptaków we wrzeÊniu na Zb. Otmuchowskim, 156 pta-
ków w sierpniu na Zb. Nyskim, 105 os. w sierpniu na Zb.
Turawskim, ok. 115 os. we wrzeÊniu na Zb. Mietkowskim,
97 ptaków we wrzeÊniu na zb. WonieÊç i ok. 100 ptaków
we wrzeÊniu na zb. Jeziorsko. Podobnej wielkoÊci stada no-
towane sà sporadycznie na innych zbiornikach wodnych.
W okresie prowadzenia badaƒ nad w´drówkà siewkowych
w latach 80. i 90. nad Zat. Gdaƒskà obràczkowano rocz-
nie do kilkuset ptaków (do prawie 400 przy ujÊciu Wis∏y
i prawie 200 przy ujÊciu Redy).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresach w´drówek:
• zanik otwartych, p∏ytkowodnych nadmorskich obszarów,

zlokalizowanych przede wszystkim przy ujÊciach rzek,
gdzie z roku na rok podczas w´drówki jesiennej groma-
dzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewo-
wych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapia-
nych w okresie wiosennym;

• kurczenie si´ powierzchni mulistych i piaszczystych ∏awic
w nurcie i odsypisk przybrze˝nych, ods∏anianych latem
i jesienià w korytach rzek, wynikajàce z regulacji i pog∏´-
biania koryt; 

• kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych

bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;
• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad zatrzy-

mujàcych si´ ptaków, zarówno na wybrze˝u, jak i na
Êródlàdziu.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-

skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-
budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowa-
nia ekstensywnych metod gospodarowania na sta-
wach rybnych (w tym dostosowanie terminów spusz-
czania wody i nape∏niania nià stawów hodowlanych
do terminów w´drówki ptaków – w celu utrzymania
jesienià i wiosnà jak najwi´kszej powierzchni muli-
stego dna zbiorników – miejsca ˝erowania ptaków
podczas w´drówek);

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach
najwi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wy-
brze˝u, jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytko-
wanie turystyczne i rekreacyjne w okresie czer-
wiec–paêdziernik.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20)

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà i znaczenie siedlisk dla w´dru-

jàcych ptaków;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´dru-

jàcych przez Polsk´.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta∏ych
miejscach zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków. Meto-
dyka do ustalenia.
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